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U bent aangemeld voor een TIA-screening. In deze brochure leest u welke onderzoeken u kunt
verwachten en de tijdstippen van deze onderzoeken. Na deze TIA-screening volgt een gesprek. Uw
klachten worden besproken en er wordt lichamelijk onderzoek verricht. Hierna krijgt u de uitslagen,
een diagnose en een behandelplan.

Wat is een TIA?
Een TIA (transient Ischemic Attack) is een tijdelijke verstoring van de hersenfuncties doordat er even te
weinig bloed in een deel van de hersenen was. Het is belangrijk snel onderzoek te verrichten naar de
oorzaak hiervan, omdat een TIA een voorbode kan zijn van een herseninfarct.

De onderzoeken
Tijdens de TIA-screening krijgt u enkele onderzoeken.
 Er wordt bloed af genomen om naar uw cholesterolgehalte en suikergehalte te kijken.
 U krijgt een onderzoek van de halsvaten (duplex-onderzoek). De laborant(e) gebruikt een soort
microfoon waarmee door middel van geluidsgolven de bloedvaten in de hals zichtbaar gemaakt
worden.
 Op de afdeling Radiologie krijgt u een CT-scan van de hersenen. U wordt liggend op een
onderzoektafel met uw hoofd in een korte tunnel geschoven. Tijdens dit onderzoek moet u zo stil
mogelijk blijven liggen.
 Op polikliniek Cardiologie wordt een hartfilmpje gemaakt (ECG, ElektoCardioGram). Er wordt
gekeken naar het ritme van uw hart.
 Er is een duidelijk verband tussen hoge bloeddruk en het krijgen van een TIA. Daarom meten we
ook een paar keer uw bloeddruk.

Nazorg
Afhankelijk van de diagnose en behandelplan, krijgt u een controleafspraak.
Heeft u de diagnose TIA gekregen? Kijk dan eens op de ETZ Behandelwijzer.
De ETZ Behandelwijzer is een app met informatie, ook over de diagnose TIA.
De ETZ Behandelwijzer is te downloaden in de App Store voor toestellen met het besturingssysteem
iOS en staat voor Android-toestellen in de Google Play Store.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Polikliniek Neurologie:

(013) 221 00 00
(013) 221 01 40

Locatie ETZ Elisabeth
Neurocentrum
Route 42
Locatie ETZ TweeSteden
Route 5

Uitgebreide informatie over de Tia-screning vindt u op onze website:
https://www.etz.nl/ETZWebsite/files/20/20d17976-c55e-41db-b01a-e48cbc8f9fd9.pdf
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